
 

 

Philips
Hi-Fi fejhallgató

Erőteljes mélyhangú

SHP8500
Dinamikus Hi-Fi hangteljesítmény

A kényelmes és teljes mértékben állítható fejhallgatók neodímium meghajtókkal dinamikus 
hangzást biztosítanak

A tökéletes hangélmény
• A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít
• A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
• Kiváló minőségű lineáris kristályos oxigén mentes rézkábel

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• A könnyen állítható fejpánt jól illeszkedik és kényelmes viseletet biztosít

Mindig készen áll
• A 3 méteres kábel ideális a fejhallgatókhoz.
• Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet
• Aranybevonató csatlakozó a rendkívül megbízható kapcsolathoz



 3 méteres kábel
A megfelelő kábelhossz miatt mozgás közben is 
szabadon használhatja fejhallgatóját.

40 mm-es meghajtó hangszóró
A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar 
anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy 
hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás 
nélkül.

Egyoldalas kábel
A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, 
ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti 
a feltekerését, ha eltárolja.

Könnyen beállítható fejpánt
A könnyű beállítást lehetővé tevő mechanizmus az 
optimális teljesítmény érdekében kényelmesen 
szoros hangzárat képez a fülpárna és a fül között.

Aranybevonatú csatlakozó
Legyen biztos a tökéletes kapcsolatban, és kiváló 
minőségű hangban, függetlenül az audió eszköz 3,5 
vagy 6,35 mm-es jack aljzatától.

Teljes méretű kialakítás
A teljes méretű kagylók nemcsak eltakarják a fület a 
jobb hangminőség érdekében, de helyet adnak egy 
nagyobb, komolyabb teljesítményű meghajtónak is.

LC-OFC kábel
A különlegesen tiszta rézből készült kábel csökkenti 
az átviteli veszteségeket, kiváló jelminőséget biztosít 
a fejhallgatók, és tiszta hangzást fülei számára.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciaátvitel: 10 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 1500 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas
• Kábelhosszúság: 3 m
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú

Tartozékok
• Adapter dugasz: aranybevonatú, 3,5 - 6,3 mm
• Mellékelve: Tépőzáras kábelrögzítő

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

23,5 x 30,1 x 11 cm
• Bruttó tömeg: 0,56 kg
• Nettó tömeg: 0,29 kg

• Táratömeg: 0,27 kg
• EAN: 87 10895 95747 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,8 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Nettó tömeg: 3,48 kg
• Táratömeg: 6,32 kg
• EAN: 87 10895 95749 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 12

Belső karton
• Bruttó tömeg: 2,06 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

34,5 x 25 x 28 cm
• Nettó tömeg: 1,68 kg
• Táratömeg: 0,38 kg
• EAN: 87 10895 95748 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•
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